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 اديميت جهت الشاويت ورديغتأك

   المركس الجهىي للتىثيق 

 واإلنتاج التربىي والتنشيط

 
 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un 

passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe 

où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour 

modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 

 

خباري هجوي   فالش إ 

إمشاوية أ اكدميية هجة منظومة " مسار " نوتدبري إملدريس ب وركة حول ثزنيل 

 ورديغة
 

 

3102/3102 
 

 المملكت المغربيت

 و التكىين المهني وزارة التربيت الىطنيت
 

خباري هجوي   فالش إ 

ثرإء و و ،  مشاوية ورديغةإ إ 

ثؼممي إمفكر  حول إدلميلرإطية  

 و الاكتصاديةوإحللوق 

 وإمثلافية و إمبيئية الاحامتغية

إمؼمل ػىل ثطوير وثلوية و ، 

وكدرإت مؤطري  كفاءإت

  ومنشطي

 

 

إجلهوية نورتبية وإمتكوين جلهة إمشاوية  إل اكدمييةهظمت 

 62إمتابؼة مها ، يف إمفرتة ما بني  إل كومييةورديغة وإمنياابت 

ىل غاية  ) ابمنس بة منيابة بنسوامين  6182 يناير 81دحنرب إ 

 يناير 61نظمي تكوين مديري إمتؼومي الابتدإيئ يوم سيمت ث 

إمرتبوية  إل دإرة بأ طر، إدلورإت إمتكوينية إخلاصة ( 6182

رساء  من  إملكون إمثاينإمؼمومية وإخلصوصية ، حول إ 

ابمتلومي ، وإملتؼوق منظومة " مسار " نوتدبري إملدريس 

 والامتحاانت .

ت إمتؼوميية وس ميكن هذإ إملكون مديرإت ومديري إملؤسسا

إستامثر إملؼطيات إميت سيمت مسكها يف ثدبري إمثل من 

 مالمتحاانت إل شهادية .

ثوظيف هذإ إملكون إمثاين من إمربانمج  أ نومن إملؼووم ،  

إخلاص بتدبري  GALY، س يوغي إمؼمل بلك من برانم 

هلط إملرإكبة إملس مترة بسكل إمتؼومي إمثاهوي إمتأ هييل ، 

إمصةل بتدبري هلط إملرإكبة ذو  GEXAWINوبرانم 

إملس مترة والامتحاانت إملوحدة بسكل إمتؼومي إمثاهوي 

 إل ػدإدي وسكل إمتؼومي إل بتدإيئ .

جناز إملرحةل إل وىل من مرشوع " مسار "  هذإ ، وكد مت إ 

 إميت مهت ثطوير ثدبري إدلخول إملدريس  ، و

مكرتوهية خاصة ابملؤسسات إمتؼوميية  حدإث بوإابت إ   .وإ 

ماكن إلآابء وإل همات وموج  س يصبح كام  إمبوإابت إل مكرتوهية اب 

نومؤسسات إمتؼوميية ، ومؼرفة موإغيد فروض إملرإكبة إملس مترة 

تؼاملت إمزمن إخلاصة بأ بناهئم وكذإ إحلصول ػىل إمنتاجئ وإس  

ومردودمه إدلرإيس  أ دإهئم....، وإميت ثؤهوهم متليمي  ل بناهئمإدلرإس ية 

 وكذإ ثتبؼهم.

رساء م إغامتد إموزإرة  أ نومن إملؤكد ،  هذإ إمربانمج ، سيسامه يف إ 

ن طرق خديدة نوتدبري وإمتوإصل ابملؤسسات إمتؼوميية ، وإهمتكن م

إمتتبع إمفردي نوتوميذإت وإمتالميذ ، وإمتدبري إل مثل نوزمن 

 إملدريس .

رساء طرق خديدة نوتدبري ونوتذكري فلط ، فهذإ إمل  رشوع يروم إ 

 : مكوهني أ ساسنيوإمتوإصل ابملؤسسات إمتؼوميية من خالل 

جناز إملنظومة إملؼووماثية متدبري إملؤسسات إمتؼوميية  -8  إ 

 مكرتوهية مفاددة إملتؼومني ثطوير إخلدمات إل   -6
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 مسارين خمتوفني :، ػرب  ػدة مرإحلوكد إس تغرق ثزنيل هذإ إملرشوع 

 من خالل أ ربع مرإحل ، ثتؼوق الاوىل بتدبري إدلخول إملدريس ، وإمثاهية بتليمي إمتالميذ  مسار إملنظومة إملؼووماثية :

  .، وإمثامتة ابلحصاء ، وإمرإبؼة ابملوإرد إمبرشية وإمزمن إملدريس

 من خالل أ ربع مرإحل كذكل ، ثتؼوق الاوىل خبدمات إل ػالم وإمتوإصل، وإمثاهية  مسار إخلدمات إل مكرتوهية :

 خبدمات إمشؤون إمتؼوميية ، وإمثامتة خبدمات إهمتدرس وإمتليمي ، وإمرإبؼة خبدمات إهمتدرس وإمزمن إملدريس .

 

 

مكرتوهية ل حدى إملؤسسات إمتؼوميية  منوذج مبوإبة إ 

 


